
Edital de Seleção 2019 

Faculdade de Fisioterapia 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA O CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA – TURMA 
2019 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPP) e a Faculdade de 
Fisioterapia (Facfisio) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), de acordo 
com a legislação em vigor, tornam pública a abertura do processo seletivo de 
candidatos ao Curso de Especialização em Fisioterapia Cardiorrespiratória para a 
turma de 2019. 

 1. NÚMERO DE VAGAS 

O curso disponibilizará 24 vagas. 

A distribuição das vagas seguirá a Resolução 26/2018 do Conselho Superior, em 
seu Art. 20: 

Deverão ser oferecidas à demanda social 20% adicional ao número de alunos 
pagantes. Os critérios para o preenchimento dessas vagas são: I – 10% para 
candidato servidor público do quadro efetivo da UFJF; II- 10% para candidato de 
comprovada carência financeira. 

 1º Caberá a Fundação de Apoio realizar a avaliação de carência financeira 
observando critérios estabelecidos por regulação vigente. 

 2º Para cursos com até onze alunos pagantes será disponibilizada uma única 
vaga para não pagante, priorizando os candidatos de comprovada carência 
financeira. 

 Resolução 26/2018 na íntegra: 

http://www.ufjf.br/consu/files/2018/02/Resolu%C3%A7%C3%A3o_26.2018_CONSU
_P%C3%93S-LATO-SENSU-cursos-n%C3%A3o-gratuitos_RETIFICADA-1.pdf 

ATENÇÃO:  

A entrega dos documentos comprobatórios da demanda social, descritos na Portaria 
PROAE nº 01/2019, deve ser realizada em envelope lacrado na Secretaria da 
Faculdade de Fisioterapia (aos cuidados de Diego Miranda) até o dia 09/08/2019 às 
16:00. 

Portaria da PROAE nº 01/2019 na íntegra:  
www.ufjf.br/proae/files/2016/04/PORTARIA-PROAE-Nº-01-novo-2019.pdf 
 
Endereço da secretaria: Prédio da Faculdade de Fisioterapia – 3º andar 

http://www.ufjf.br/consu/files/2018/02/Resolu%C3%A7%C3%A3o_26.2018_CONSU_P%C3%93S-LATO-SENSU-cursos-n%C3%A3o-gratuitos_RETIFICADA-1.pdf
http://www.ufjf.br/consu/files/2018/02/Resolu%C3%A7%C3%A3o_26.2018_CONSU_P%C3%93S-LATO-SENSU-cursos-n%C3%A3o-gratuitos_RETIFICADA-1.pdf
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2. PARTICIPANTES 

Poderão se inscrever portadores de diploma (ou atestado de conclusão) de curso 
superior em Fisioterapia reconhecido pelo MEC. 
 

3. INSCRIÇÕES 

Período: de 01 de julho de 2019 a 09 de agosto de 2019. 
  

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO 

1. Cópia da ficha de inscrição preenchida (disponível no site 
www.ufjf.br/poscardiorrespiratoria); 

2. Uma cópia simples do documento de identidade e do CPF; 
3. Uma cópia simples do registro civil (Certidão de Nascimento ou Casamento); 
4. Uma cópia simples, frente e verso, do diploma de graduação em Fisioterapia, 

ou declaração de que o curso já foi concluído, caso ainda não tenha o 
diploma, ou atestado de que a conclusão da graduação ocorrerá até agosto 
de 2019; 

5. Uma cópia simples do Currículo Lattes (Plataforma Lattes CNPq) ou 
Curriculum Vitae simples que relate experiência profissional; e 

6. Uma cópia simples do histórico escolar do curso de graduação. 

Obs: deve ser apresentado junto à secretaria do curso, no ato da matrícula e 
entrega dos documentos, os originais do diploma de graduação e certidão de 
nascimento ou casamento. 
  

5 . PROCESSO SELETIVO 

Dia 12/08/2019 - Avaliação curricular sobre a experiência profissional correlata à 
área do curso pretendido, sendo 10 pontos para cada ano de experiência 
comprovada, num total máximo de 70 pontos, e histórico  escolar da graduação, 
com avaliação máxima de 30 pontos (índice de rendimento acadêmico ou 
equivalente na base 100 x 0,3), totalizando 100 pontos.  
 

 6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO 

 A lista nominal com os candidatos aprovados, nos respectivos cursos, será 
divulgada a partir do dia 13/08/2019, no site do Curso de Especialização 
(http://www.ufjf.br/poscardiorrespiratoria/). 
  

http://www.ufjf.br/poscardiorrespiratoria
http://www.ufjf.br/poscardiorrespiratoria/


7. MATRÍCULA 

Dias 14 e 15/08/2019 
Local: Secretaria da Faculdade de Fisioterapia 
 

 8. DIA E HORÁRIO DAS AULAS DO CURSO 

Sábado e domingo de 08h às 18h (um final de semana por mês). 
Local: Faculdade de Fisioterapia - UFJF 
  

9. DURAÇÃO DO CURSO 

As aulas presenciais terão início no dia 24/08/2019 e encerrarão até o dia 
28/02/2021. 

O trabalho de conclusão de curso deverá ser entregue na secretaria da Faculdade 
de Fisioterapia até o dia 23/05/2021. 

  


